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Natuur & maatschappij: sterk verbonden 



Het Europees biodiversiteitsbeleid 

• Het verbeteren van de toestand 
van Europees beschermde 
soorten en habitats 

 
 
• Het behoud en herstel van 

gedegradeerde ecosystemen en 
ecosysteemdiensten 
 

 
 



Bron: Vildaphoto – Yves Adams – Jeroen Mentens – Lars Soerink 

Groene infrastructuur: 
Een overkoepelende strategie voor landschapsherstel 

Tegen 2020 zullen de lidstaten ten minste 15% gedegradeerde 
ecosystemen en ecosysteemdiensten herstellen door in te zetten op 
groene infrastructuur 
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Groene gevel 

Biodiversiteit op  
bedrijventerrein 

Bijenkorven  

Wilde bloemenrand Groendak 

Heggen  

Natura 2000 

Multifunctionele landbouw 

Ecoduct 

Rietland 
Vispassage 

Potentieële componenten Groene Infrastructuur 

Groene infrastructuur als middel 

Een netwerk van gezonde ecosystemen voor de 
gelijktijdige realisatie van natuurdoelen én 
maatschappelijke doelen. 
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Intensiteit landgebruik in Vlaanderen 
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Intensiteit landgebruik & biodiversiteit 

Intensiteit 
landgebruik 
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soorten 
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soorten 
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Intensiteit landgebruik & ecosysteemdiensten 
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Tuinverhalen 

Valerie:  
“Met mijn onderzoek ging ik op zoek 

naar de gemeenschappelijke 
meerwaarde die tuiniers kunnen 

creëren.” 
 

Tuinencomplex Vlaanderen 



Tuinverhalen 

Samentuin Stadstuin  Zorgtuin 

 Frank:  
“Ik probeer het 

diverse,  
kleinschalige 

cultuurlandschap  
dat ons platteland  
vroeger kenmerkte  
in onze tuin toe te 

passen. “ 

Greet: 
“Een samentuin is 

een middel om 
mensen te 

verbinden met 
elkaar, hun 

omgeving en de 
natuur.” 

Rop:  
“Mijn half-wilde 

stadstuin 
is een paradijs voor 
vogels, insecten en 

spinnen.” 

Ine: 
“Mijn droom is de 
buurt te betrekken 
bij deze tuin en zo 
ook onze cliënten 

nog meer te 
verbinden met de 

maatschappij.” 

Landschapstuin  



Landbouwverhalen 

Karen:  
“Onze kudde bestaat 

uit robuuste, 
zelfredzame rassen, 
aangepast aan het 

natuurterrein dat ze 
moeten begrazen.” 

Kurt:  
“Uitzoeken hoe 

landbouw en natuur 
elkaar kunnen 

versterken, dat is mijn 
missie.” 

Tom: 
“Ik combineer lokaal 
geteelde groenten 

geplukt door de 
consument, met een 
eerlijk inkomen voor 

de boer” 

Ronny: 
“Innoveren door naar 
het verleden te kijken 

en kringlopen te 
sluiten.” 

Melkveehouderij  
De Ploeg 

Bioboerderij 
Bolhuis 

CSA boerderij 
Open Veld 

Natuurpunt 
Boerderij 





• Wie neemt de leiding om de 
overkoepelende strategie verder uit te 
werken? 

• Wat zijn knelpunten om de strategie te 
implementeren langsheen de gradiënt?  

Gooi het in de groep 


